
 

18 LUTEGO 2018 
PARAFIALNY WYJAZD NA 
NARTY DO WHITETAIL, PA 
To już 21 doroczna parafialna wyprawa na narty!  

3:00-3:30 pm      Przyjazd do Whitetail 

3:30-4:00 pm     Dystrybucja biletów (przy prawym wejściu do  

                           Whitetail Base Lodge/ stołówka) 

4:00-5:00 pm      Indywidualne wynajęcie sprzętu narciarskiego  

                           (wymagane posiadanie ID przez każdego  

                           wypożyczającego) 

5:00-10:00 pm   Jazda na nartach  

8:00-8:30 pm     Wspólny posiłek w Whitetail Base Lodge 

10:00-10:15 pm  Wyjazd z Whitetail w kierunku Washington, D.C. 

11:30-11:45 pm  Przewidywalny powrót 

 

Whitetail Ski Resort 

Mercersburg, PA  

18 lutego 2018 

President’s Day Weekend 

____ 

Nie masz sprzętu? 

Wypożyczysz na 

miejscu! 

____ 

Nie czujesz się pewnie 

na stoku? Znajdziesz 

trasy o różnych 

poziomach trudności. 

____ 

Nie masz samochodu? 

Zapytaj – znajdziemy 

kogoś z wolnym 

miejscem w 

samochodzie. 

____ 

CHĘTNYCH NA WYJAZD 

PROSIMY O KONTAKT:  

dc.narty@gmail.com  

 

Szczegóły wyjazdu na 
odwrocie  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dojazd 

Z kościoła polskiego w Silver Spring (MD) na zachód Beltway I-495, na północ I-270 do Frederick, na zachód I-70  

w kierunku Hagerstown, za Hagestown dalej na zachód w kierunku Hancock, exit 18 (Route 68) na Clear Spring. 

Przejechać prosto na światłach w Clear Spring i jechać według znaków do Whitetail (PA) 7 mil. Razem około 80 mil  

w jedną stronę (80-90 minut jazdy).   

Directions: www.skiwhitetail.com/directions.htm  Adres w GPS : 13805 Blairs Valley Rd, Mercersburg, PA, 17236 

 

Transport i koszt wyjazdu 

Dojazd na własną rękę (prosimy zgłaszać wolne miejsca w samochodzie jeśli chcieliby Państwo zabrać osoby  

bez transportu).  

Wyżywienie we własnym zakresie (jest możliwość zakupu posiłku w barze w Whitetail Base Lodge). 

Opłaty za bilety będą pobierane przy odbiorze (gotówka lub czeki). 

 

Pakiet nr 1: wyciągi narciarskie (bez wypożyczenia sprzętu): $41 (upoważnia do jazdy na wszystkich trasach).  

Dzieci do lat 5 (obowiązkowo z opiekunem): wyciągi za darmo.  Wypożyczenie nart: $20. 

Pakiet nr 2 EZ: wyciągi i wypożyczenie nart lub snowboard: $66 (upoważnia do jazdy tylko na łatwych trasach 

oznaczonych zielonym kolorem na mapce na stronie internetowej Whitetail). 

Pakiet nr 3 (All Mountain): wyciągi i wypożyczenie nart lub snowboard: $68 (upoważnia do jazdy na wszystkich 

trasach). 

Wypożyczenie kasku: $12 w pakiecie nr 1, za darmo w pakiecie nr 2 i nr 3. 

Lekcja jazdy na nartach (60 minut): darmowa przy zakupie pakietu nr 2 lub nr 3 ($35 przy pakiecie nr 1).  

Lekcje zaczynają się o godz. 5:30 pm (dzieci i dorośli) i o 7:30 pm (dorośli).  Darmowa lekcja dla dzieci przy zakupie 

pakietu nr 2 lub pakietu nr 3 – wymagane minimum 8 lat.  

Informacje na temat warunków śniegowych i tras można uzyskać na stronie www.skiwhitetail.com lub dzwoniąc  

pod numer (717) 328-9400. 

Ubezpieczenie: Każdy z uczestników zobowiązany jest mieć swoje własne ubezpieczenie  medyczne. 

Dodatkowe informacje: Młodzież poniżej 21 lat chcąca brać samodzielny udział w wyjeździe, zobowiązana jest mieć 

pisemną zgodę od rodziców (wymóg archidiecezjalnej firmy ubezpieczeniowej). 

 

Zgłaszanie 

Przy zgłoszeniach (e-mail: dc.narty@gmail.com) proszę podać: imiona i nazwiska osób (w wypadku dzieci i 

młodzieży wiek), telefon, e-mail i wybraną opcję: pakiet nr 1, nr 2 lub nr 3 (narty czy snowboard, z lekcją czy bez). 

Opcjonalnie: wolne miejsca w samochodzie/ brak transportu. 

Kwestionariusz do wypożyczenia sprzętu można wydrukować ze strony: 

http://www.skiwhitetail.com/sites/default/files/Rental%20Agreement%202016%20-%2017.pdf 

W przypadku osób niepełnoletnich, wymagany jest podpis rodzica lub opiekuna na kwestionariuszu. Możliwe jest 

pozostawienie dzieci w Child Care, wymagana jest jednak wcześniejsza rezerwacja przynajmniej dzień wcześniej.  

Rodzice muszą to zrobić indywidualnie dzwoniąc pod numer telefonu (717) 328-9400.  Ilość miejsc jest ograniczona.   
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